VEDOMOSTNÁ PRÍPRAVA
NA PRIJATIE SVIATOSTI BIRMOVANIA
1. Čo je sviatosť birmovania? (je viditeľný znak, pri ktorom pokrstený človek
dostáva dar Ducha Svätého, aby sa tesnejšie spojil s Cirkvou, aby bol slovom
i skutkom Kristovým svedkom a aby šíril a bránil vieru)
2. Čo nám ponúka Pán Ježiš? (svoje priateľstvo, radosť a pokoj)
3. Čo je potrebné k prijatiu Ducha Svätého? (mať otvorené srdce a túžba po
Bohu)
4. Čo je hlavnou príčinou zla vo svete? (hriech)
5. Čo je hriech? (odmietnutie Boha a vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božích
príkazov)
6. Čo spôsobuje ťažký hriech? (stratu Boha a zatratenie)
7. Ako sa môžeme zbaviť hriechov? (pokáním)
8. Čo je pokánie? (odvrátenie sa od hriechu a obrátenie sa k Bohu)
9. Čo je sviatosť pokánia? (sviatosť, v ktorej nám Pán Boh prostredníctvom
kňaza odpúšťa hriechy)
10. Čo je ľútosť? (bolesť duše nad spáchanými hriechmi)
11. 7 hlavných hriechov (pýcha, lakomstvo, smilstvo, obžerstvo, závisť, hnev,
lenivosť)
12. Čo je šťastie? (trvalá, úplná a odôvodnená spokojnosť so životom)
13. Čo ohrozuje ľudské šťastie? (nesprávny pojem o šťastí)
14. Ako sa má hľadať šťastie? (službou Bohu a ľuďom)
15. Na čom máme budovať šťastie? (na poslušnosti voči Pánu Bohu)
16. Čo sú Božie prikázania? (návod na šťastný život)
17. Vymenuj desať Božích prikázaní.
18. Aký Boh určite nie je? (kozmický deduško, policajt, neosobná sila...)
19. Ako možno poznať Boha? (zo stvorených vecí, zo SP, svedomia...)
20. Kto je Boh? (milujúci Otec)
21. Kto je obrazom Boha? (Ježiš Kristus)
22. Kto je Najsvätejšia Trojica? (spoločenstvo lásky medzi Otcom, Synom
a Duchom Svätým)
23. Vymenuj aspoň tri vlastnosti Boha. (svätý, všemohúci, milosrdný...)
24. Čo je SP? (zbierka kníh, ktoré boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého)
25. Z ktorých častí sa skladá Sväté Písmo? (Starý zákon a Nový zákon)
26. Kto je autorom SP? (Boh, ktorý použil pri písaní ľudských autorov, aby
pod jeho priamym vplyvom a vedením napísali všetko to, čo chcel on)
27. O čom hovoria knihy SZ? (v SZ je napísané, čo zjavoval Boh ľuďom od
začiatku sveta až po narodenie Ježiša Krista)

28. O čom hovoria knihy NZ? (v NZ sa hovorí o tom, čo nám Pán Ježiš zjavil
a o pôsobení apoštolov)
29. Čo je modlitba? (osobné stretnutie s Bohom, rozhovor s Bohom)
30. Prečo sa máme modliť? (aby sme Pána Boha oslavovali, ďakovali mu,
prosili, odprosovali)
31. Aké spôsoby modlitby poznáš? (liturgická, strelná, rozjímavá, vlastnými
slovami, spevom...)
32. Čo cieľom modlitby? (môžeme Boha chváliť, prosiť, ďakovať
a odprosovať)
33. Ako sa máme modliť? (v Ježišovom mene, pozorne a nábožne, kajúcne
a úctivo, vytrvalo, s čistým srdcom a s dôverou)
34. Aké sú podmienky pre dobrú modlitbu? (vhodné miesto, čas, príprava,
spoločenstvo...)
35. Čo znamená veriť? (hľadať a poznávať pravdu, dôverovať Bohu a vytvárať
s ním vzťah)
36. Prečo verím v Boha? (osobná odpoveď)
37. Čo mi dáva viera? (pokoj, radosť, správny smer, istotu)
38. Ako sa treba o vieru starať? (vzdelávať sa, žiť podľa nej, prosiť o ňu modliť sa)
39. Aké sú prekážky viery? (pýcha, zmyselnosť, aktivizmus, egoizmus, strach
byť iný...)
40. Čo posilňuje našu vieru? (správny život, modlitba, časté pristupovanie ku
sviatostiam, dobré spoločenstvo...)
41. Prečo voláme Boha Stvoriteľ? (lebo všetko od neho pochádza a jemu patrí)
42. Prečo Boh všetko stvoril? (z lásky, aby ukázal svoju moc, slávu, krásu
a dobrotu)
43. Aký svet stvoril Boh? (veľmi dobrý)
44. Prečo Boh stvoril človeka? (aby Boha poznal, miloval ho, slúžil mu a tak
sa dostal do neba)
45. Čím sa podobáme Bohu? (rozumom, slobodnou vôľou, nesmrteľnou dušou
a schopnosťou milovať)
46. Čo je to hriech? (zneužitie slobody a odmietnutie Boha)
47. Ako nazývame prvý hriech Adama a Evy? (dedičný)
48. Aký je to ťažký hriech? (vedome, dobrovoľne a vo vážnej veci prestúpime
Boží príkaz)
49. Aký je to ľahký hriech? (vedome, dobrovoľne a v malej veci prestúpime
Boží príkaz)
50. Ako sa Boh zmiloval nad ľuďmi? (sľúbil a poslal Vykupiteľa)

51. Kto je Ježiš Kristus? (druhá Božská osoba - Syn, Boh, ktorý sa stal
človekom, náš Spasiteľ)
52. Koľko trval Ježišov skrytý a koľko verejný život? (skrytý 30 rokov
a verejný 3 roky)
53. Ako dával Ježiš najavo, že je Boh? (svojou úžasnou múdrosťou, láskou
a hlavne zázrakmi)
54. Ako zomrel Pán Ježiš? (smrťou na kríži, kde obetoval život za naše
hriechy)
55. Čo sa stalo po jeho smrti? (na tretí deň vstal z mŕtvych, tým zvíťazil nad
hriechom, smrťou a Satanom)
56. Ako dlho sa potom ešte zjavoval učeníkom? (40 dní, potom sa vrátil do
neba - vystúpil do neba)
57. Čo prisľúbil apoštolom, keď opúšťal zem? (že im pošle Ducha Svätého,
čo sa aj stalo o 10 dní)
58. Kto je Duch Svätý? (tretia Božská osoba, pravý Boh, rovnocenný s Otcom
a Synom)
59. Ako sa Duch Svätý prejavil v živote apoštolov? (utvrdil ich vo viere,
posilnil v láske a naplnil svojimi darmi)
60. Vymenuj dary Ducha Svätého.
61. Kto ustanovil sviatosť birmovania? (Pán Ježiš, keď dal apoštolom Ducha
Svätého)
62. Čo je Cirkev? (spoločenstvo pokrstených ľudí, ktorí veria, dúfajú a milujú
Boha a chcú byť spasení)
63. Aké má Cirkev poslanie? (sprostredkovať ľuďom spásu a priviesť ich do
neba)
64. Aké služby Cirkev koná? (oslavuje Boha, učí ľudí, posväcuje ich, spravuje
ich)
65. Aké sú hlavné znaky Kristovej Cirkvi? (jedna, svätá, katolícka,
apoštolská)
66. Aké je moje poslanie v Cirkvi? (aktívne sa zapájať do oslavy Boha,
apoštolátu, charitatívnej služba a spoločenstva)
67. K akému životu sme povolaní? (k svätému životu)
68. Čo znamená byť svätý? (podobný Bohu, lebo len on je naozaj svätý)
69. V čom spočíva svätosť kresťanského života? (byť v posväcujúcej milosti
a milovať Boha a ľudí)
70. Čo sú sviatosti? (viditeľné znaky, ktoré privádzajú do človeka neviditeľnú
Božiu milosť, ustanovil ich Ježiš Kristus a môže ich prijať len živý človek)
71. Vymenuj sedem sviatostí. (krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie,
pomazanie chorých, kňazstvo, manželstvo)

72. Čo je potrebné k prijatiu sviatosti? (živá viera, úmysel, pripravené srdce)
73. Ktoré sviatosti môžeme prijať len raz v živote? (krst, birmovanie,
kňazstvo)
74. Čo má každá sviatosť? (matériu a formu)
75. Aké sú to sviatosti „mŕtvych“? (sú to také sviatosti, ktoré môžem prijať
v ťažkom hriechu - krst a sviatosť zmierenia)
76. Aké sú to sviatosti „živých“? (sú to také sviatosti, ktoré môžem prijať
v stave bez ťažkého hriechu)
77. Čo viem o svojom birmovnom patrónovi?
78. Prečo som si vybral práve takého patróna? Čo ma na ňom najviac
fascinuje.
79. Kto môže udeliť sviatosť birmovania? (biskup a v osobitných prípadoch aj
poverený kňaz)
80. Ako sa udeľuje sviatosť birmovania? (Keď je birmovanec pripravený po
duchovnej i vedomostnej stránke prijať túto sviatosť, biskup pomaže krizmou
čelo birmovanca a povie slová: M, prijmi znak daru Ducha Svätého!
Birmovanec odpovie: Amen! Biskup: Pokoj s tebou! Birmovanec: I s duchom
tvojím!)
81. Čo je to krizma? (krizma je olivový olej, zmiešaný s balzamom, posvätený
otcom biskupom na Zelený štvrtok)
ZÁKLADNÉ MODLITBY A PRAVDY
OTČE NÁŠ - modlitba Pána
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do
pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
ANJELSKÉ POZDRAVENIE
Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a
požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás
hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen
VERÍM V BOHA
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista,
jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z
Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol
pochovaný; zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na

nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i
mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo
svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
CHVÁLA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i
vždycky i na veky vekov. Amen
ANJEL PÁNA
Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
R/. A ona počala z Ducha Svätého. Zdravas', Mária...
Hľa, služobnica Pána.
R/. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Zdravas', Mária...
A Slovo sa telom stalo.
R/. A prebývalo medzi nami. Zdravas', Mária.
Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R/. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
Modlime sa.
Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom;
prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž
priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
RADUJ, NEBIES KRÁĽOVNÁ
Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.
Lebo koho si nosila, aleluja,
z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.
Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.
Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.
Modlime sa:
Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý
svet; prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli
radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
ŠESŤ HLAVNÝCH PRÁVD
1. Boh je len jeden.
2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.

4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.
5. Duša človeka je nesmrteľná.
6. Božia milosť je na spásu potrebná.
DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ
1. Ja som Pán, tvoj Boh!
Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
4. Cti svojho otca a svoju matku.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.
PÄTORO CIRKEVNÝCH PRIKÁZANÍ
1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať
Oltárnu sviatosť.
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.
SEDEM SVIATOSTÍ
1. Krst.
2. Birmovanie.
3. Eucharistia.
4. Pokánie.
5. Pomazanie chorých.
6. Posvätná vysviacka.
7. Manželstvo.
SEDEM DAROV DUCHA SVÄTÉHO
1. Dar múdrosti.
2. Dar rozumu.
3. Dar rady.
4. Dar sily.

5. Dar poznania.
6. Dar nábožnosti.
7. Dar bázne voči Bohu.
SKUTKY TELESNÉHO MILOSRDENSTVA
1. Dávať jesť hladným.
2. Dávať piť smädným.
3. Prichýliť pocestných.
4. Odievať nahých.
5. Navštevovať chorých.
6. Poskytovať pomoc väzňom.
7. Pochovávať mŕtvych.
SKUTKY DUCHOVNÉHO MILOSRDENSTVA
1. Napomínať hriešnikov.
2. Poúčať nevedomých.
3. Dobre radiť pochybujúcim.
4. Tešiť zarmútených.
5. Trpezlivo znášať krivdu.
6. Odpúšťať ubližujúcim.
7. Modliť sa za živých a mŕtvych.
SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV
1. Pýcha.
2. Lakomstvo.
3. Smilstvo.
4. Závisť.
5. Obžerstvo.
6. Hnev.
7. Lenivosť.
ŠESŤ HRIECHOV PROTI DUCHU SVÄTÉMU
1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo.
2. Zúfať napriek Božiemu milosrdenstvu.
3. Odporovať poznanej kresťanskej pravde.
4. Závidieť blížnemu Božiu milosť.
5. Zatvrdzovať si srdce proti spasiteľnému napomenutiu.
6. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti.

DEVÄŤ CUDZÍCH HRIECHOV
1. Dávať iným radu na hriech.
2. Povzbudzovať iných na hriech.
3. Iným kázať hrešiť.
4. Súhlasiť s hriechom iných.
5. Pomáhať pri hriechu iných.
6. Mlčať pri hriechu iných.
7. Zastávať hriechy iných.
8. Netrestať hriechy iných.
9. Chváliť hriechy iných.
TAJOMSTVÁ RADOSTNÉHO RUŽENCA
1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala
2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila
3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila
4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala
5. Ktorého si, Panna, v chráme našla
TAJOMSTVÁ BOLESTNÉHO RUŽENCA
1. Ktorý sa pre nás krvou potil
2. Ktorý bol pre nás bičovaný
3. ktorý bol pre nás tŕním korunovaný
4. Ktorý pre nás kríž niesol
5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný
TAJOMSTVÁ SLÁVNOSTNÉHO RUŽENCA
1. Ktorý slávne vstal z mŕtvych
2. Ktorý slávne vystúpil do neba
3. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého
4. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba
5. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval
TAJOMSTVÁ RUŽENCA SVETLA
1. Ktorý bol pokrstený v Jordáne
2. Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne
3. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie
4. Ktorý sa premenil na hore Tábor
5. Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť

